
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 1ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 23 a 27/03/2020 
 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

Aulas  3º A 3º B 

1ª aula 23/03 23/03 

2ª aula 23/03 23/03 

3ª aula 25/03 24/03 

4ª aula 25/03 24/03 

5ª aula 27/03 25/03 

6ª aula 27/03 27/03 

 
Área do conhecimento: MATEMÁTICA 
 
 
Conteúdos:  
 
Adição com reagrupamento- Formulário Google 
 
Subtração com reagrupamento- Formulário Google 
  
Construindo gráficos- Formulário Google 
 
Matific- 3 dígitos com reagrupamento. 
 
 
Habilidades: (EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, 
utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os 
convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas. (EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo 
resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade 
sociocultural significativos. 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Atividades:  
 
Adição com reagrupamento- Formulário Google 
 
https://docs.google.com/forms/d/18LaUCUTi4rO1YD_8S_2ZApsDlzPOq72yYlkAGx15DmM/edi

t?usp=sharing 
 
Subtração com reagrupamento- Formulário Google 
 
https://docs.google.com/forms/d/13N4XKlBq6QhzMKHqupKWDGqbsJtHXIjBpsHigmCb4OQ/ed
it?usp=sharing 
 
Construindo gráficos- Formulário Google 
 
https://docs.google.com/forms/d/1hin6VZaU-6wxuOrqpgg-D0xGkYxPCnOD-
4PE2xq6FAo/edit?usp=sharing 
 
 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Caderno 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
Computador com acesso à internet 
 
 
  
Orientações: Acessar os links e, com base nos assuntos já estudados no livro SME 
responder às questões usando o caderno para cálculos e esboços se necessário. 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom, de preferência acessando a opção “comentário 
particular”, para que a resposta seja o mais diretiva possível. 
 
Bons estudos!!! 
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